Z uczniami
o podatkach
Case study

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi podjąć decyzję o wyborze
korzystnej formy opodatkowania swojej działalności. Wybór ten jest określony zasadami
wynikającymi z przepisów ustaw podatkowych. Jego konsekwencją jest wysokość podatku,
jaką zapłaci w ciągu roku podatkowego. Dane potrzebne do tej decyzji, to wysokość
przychodów i kosztów które na podstawie biznes planu powinien oszacować przyszły
przedsiębiorca.
Aleksander postanowił otworzyć przedsiębiorstwo gastronomiczne w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej. Chcąc prowadzić taką działalność, ma obowiązek zarejestrować się
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze
przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Jednym
z elementów formularza rejestrowego jest określenie formy opodatkowania. Aleksander już
wcześniej opracował biznes plan, w którym oszacował zarówno przychody jak i koszty swojego
przyszłego biznesu. Podstawowym produktem jaki ma sprzedawać są frytki belgijskie, które
ma zamiar przygotowywać bezpośrednio z ziemniaków specjalnej odmiany. Dodatkowo
zamierza sprzedawać napoje, w tym piwo o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.
Kwota przychodów rocznych ze sprzedaży 145 920,00, w tym:




Frytki belgijskie
Napoje bezalkoholowe
Piwo

115 200,00 zł (12 miesięcy x 20 dni x 32 porcje x 15 zł.)
15 360,00 zł (12 miesięcy x 20 dni x 16 sztuk x 4 zł.)
15 360,00 zł (12 miesięcy x 20 dni x 8 sztuk x 8 zł.)

Kwota kosztów rocznych 65 760,00, w tym:






Surowce do produkcji frytek 38 400,00
Zakup napoi
7 680,00
Zakup piwa
7 680,00
Wynajem lokalu
6 000,00
Inne koszty
6 000,00

Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego w działalności gastronomicznej wynosi
8,5% dla sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, natomiast w pozostałym
zakresie 3%. Podstawą do opodatkowania jest przychód.
Podatek liniowy dla przedsiębiorców wynosi 19% od dochodu.
Zadanie:
Mając powyższe dane, ustal korzystną formę opodatkowania dla Aleksandra. Pamiętaj przy
tym, że przedsiębiorcy zależy by płacić jak najniższe podatki, nie łamiąc prawa.
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Rozwiązanie:
Podatek liniowy
15 230,40 (80 160,00*19%)
Zryczałtowany podatek dochodowy
5 222,40 (115 200,00 *3% + 15 360,00 *3%+15 360,00 *8,5%)
Po obliczeniach widać, że Aleksandrowi opłaca się opodatkować działalność ryczałtem.
Jednak, jeśli koszty wzrosną i zyski spadną to możemy dojść do innych wniosków. Z całą
pewnością będzie to miało miejsce jeśli Aleksander zatrudni pracownika.
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